
 

 
 
 

Πλ. Αριστοτέλους 10, ΤΚ 54623 
τηλ. 2310378451 

Αρ. Πρωτ: ΦΚΘ/64/17-02-2022 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Σύμφωνα με το άρθρο 118 «Απευθείας ανάθεση» του Ν.4412/2016 όπως ισχύει 
τροποποιημένο με το άρθρο 50 του ν 4782/2021, 
 

Για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού και φύλαξης των χώρων στους 
οποίους διεξάγεται το 24ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης (10.3.2022- 
20.3.2022). 
 

Το ΦΕΣΤΙΒΑΛ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, λαμβάνοντας υπόψη: 
1. τον Νόμο 3905/2010 «Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 219/23.12.2010), άρθρα 21-33, που αποτελεί το κανονιστικό 
πλαίσιο λειτουργίας του ΦΕΣΤΙΒΑΛ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, 

2. τον Ν.4412/2016 όπως ισχύει, ιδίως μετά τις τροποποιήσεις του του Ν. 4782/21, 
3. την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

4. το με αρ. πρωτ. ΦΚΘ/63/17-02-2022 πρωτογενές αίτημα για την έγκριση δαπάνης για 
την παροχή των ως άνω υπηρεσιών, 

5. την με ΑΔΑ: ΩΖΝΖ469ΗΔΔ-9ΩΓαπόφαση ανάληψης υποχρέωσης, 
 

και προκειμένου να του παρασχεθούν άμεσα οι ως άνω υπηρεσίες, δημοσιεύει την 
παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος απευθυνόμενο σε κάθε ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα που πληροί τις κάτωθι αναφερόμενες προϋποθέσεις συμμετοχής. 
 

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από τον προϋπολογισμό του ΦΕΣΤΙΒΑΛ Κινηματογράφου 
Θεσσαλονίκης. 
 
CPV: 

• 90910000-9-Υπηρεσίες καθαρισμού  

• 79713000-5 -Υπηρεσίες φύλαξης 
 
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 

• Για τις υπηρεσίες καθαρισμού έως 15.800,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. 

• Για τις υπηρεσίες φύλαξης έως 12.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%.  
 
Διάρκεια παροχής υπηρεσιών: Από 3 έως και 20/3/2022 



 

Αναθέτουσα Αρχή είναι το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (εφεξής 
«ΦΕΣΤΙΒΑΛ» ), που διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3905/2010 (άρθρα 21-33), 
όπως ισχύουν, είναι μη κερδοσκοπικό ΝΠΙΔ εποπτευόμενο από το ΥΠΠΟΑ και 
εντάσσεται στους φορείς  της  Γενικής Κυβέρνησης. 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης» που έχει 
έδρα  στη Θεσσαλονίκη, κτίριο «Ολύμπιον», Πλ. Αριστοτέλους 10 (Τ.Κ.: 54623) και 
εκπροσωπείται νόμιμα από τη Γενική Διευθύντρια Ελίζ Ζαλαντό, απευθύνει 
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος σε φυσικά και νομικά πρόσωπα για την ανάθεση των 
έργων: 
 
A. Καθαρισμού και B. Φύλαξης των χώρων στη Θεσσαλονίκη, όπου διεξάγεται το 24ο 
Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης από τη 10η Μαρτίου 2022 έως και την 20η 
Μαρτίου 2022. 
Ο/Οι  επιλεχθείς οικονομικός φορέας/ επιλεχθέντες οικονομικοί φορείς  θα παρέχει/ουν  τις 
υπηρεσίες, όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος , για όλη 
τη διάρκεια της σύμβασης.   
Ο/οι επιλεχθείς οικονομικός φορέας/ επιλεχθέντες οικονομικοί φορείς  των έργων είναι 
υποχρεωμένοι κατά την εκτέλεση των καθηκόντων  να τηρήσει/ουν τα προληπτικά μέτρα, τις 
οδηγίες και τις συστάσεις του ΕΟΔΥ. Σε περίπτωση ματαίωσης της διοργάνωσης, εξ αιτίας 
προληπτικών έκτακτων μέτρων που τυχόν ληφθούν από την Κυβέρνηση για τον περιορισμό 
της πανδημίας του κορωνοϊού Covid 19,  ούτε οι συμμετέχοντες στην παρούσα πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ούτε ο/οι επιλεχθείς οικονομικός φορέας/ επιλεχθέντες 
οικονομικοί φορείς  θα δικαιούνται οιασδήποτε αποζημίωσης. 
 
Η παρούσα Πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΦΕΣΤΙΒΑΛ (www.filmfestival.gr) 
και στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. Επιπρόσθετα, στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. θα αναρτηθούν η απόφαση 
κατακύρωσης και το συμφωνητικό που θα υπογραφεί με τον οικονομικό φορέα που θα 
επιλεγεί. 
  
 
Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΩΝ 
 
Στους κάτωθι χώρους, θα παρασχεθούν οι υπηρεσίες της παρούσας Πρόσκλησης 
Ενδιαφέροντος: 

• ΟΛΥΜΠΙΟΝ 

• ΑΠΟΘΗΚΗ Α’ 

• ΑΠΟΘΗΚΗ 1’ 

• ΑΠΟΘΗΚΗ Δ’ 

• ΠΡΩΗΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ, ΠΡΟΒΛΗΤΑ Α’ 
 
ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 
 
1. Ο καθαρισµός των χώρων θα γίνεται καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος 
εργασίας, που θα  δοθεί στον επιλεχθέντα οικονομικό φορέα, καθηµερινά από ∆ευτέρα έως 



και Κυριακή, κατά τις ώρες που θα καθοριστούν στη Σύµβαση που θα υπογραφεί µε τον 
επιλεχθέντα οικονομικό φορέα του έργου (πρωινές και απογευματινές ώρες). 
 
2. Τα μέσα και τα υλικά καθαριότητος που θα χρησιµοποιούνται, θα βαρύνουν 
αποκλειστικά τον επιλεχθέντα οικονομικό φορέα. Περιλαμβάνονται όλα τα μέσα και τα υλικά 
που θα χρησιμοποιούνται για τις απολυμάνσεις των κινηματογραφικών αιθουσών σύμφωνα 
με τα κρατικά πρωτόκολλα υγιεινής προς αποφυγή εξάπλωσης της πανδημίας του Covid 
19, καθώς και τα αντισηπτικά διαλύματα που θα χρησιμοποιούνται στους κοινόχρηστους 
χώρους. 
3. Οι καθημερινές εργασίες, που απαιτούνται στο πλαίσιο του έργου, περιγράφονται 
στον Πίνακα που ακολουθεί: 

 

Α.ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ 

Α. Χώροι Γραφείων: 1. Αποκοµιδή απορριµµάτων, άδειασµα 
και πλύσιµο σταχτοδοχείων. 
 
2. Καθαρισµός και ξεσκόνισµα γραφείων, 
παραθύρων, επίπλων και γενικά όλων των 
αντικειµένων. 
 
3. Καθαρισµός των µηχανηµάτων 
γραφείου (φωτοτυπικά, φαξ, τηλεφωνικών και 
ηλεκτρονικών συσκευών κλπ). 
 
4. Σκούπισµα και σφουγγάρισµα 
δαπέδων. 

Β. Αποχωρητήρια: 1. Πλύσιµο των νιπτήρων, καθρεπτών, 
λεκάνης, καθίσµατος και σκεπάσµατος µε 
απολυµαντικό υγρό. 
 
2. Άδειασµα καλαθιών αχρήστων και 
αλλαγή του πλαστικού σάκου 
απορριµµάτων. 
 
3. Τοποθέτηση χάρτου υγείας και υγρού 
σαπουνιού πλύσης χεριών,αντισηπτικών, τα 
οποία προµηθεύει ο επιλεχθείς οικονομικός 
φορέας. 
 
4. Σκούπισµα και σφουγγάρισµα 
δαπέδων. 
 

Γ. Επιπλέον Υποχρεώσεις: 1. Τα μηχανήματα, εξαρτήματα και υλικά 
καθαρισμού που θα χρησιμοποιηθούν για 
τον καθαρισμό των χώρων θα βαρύνουν 
αποκλειστικά τον Επιλεχθέντα οικονομικό 
φορέα και θα πληρούν τις προδιαγραφές 
«περί υγιεινής και ασφάλειας των 
εργαζοµένων». 



 
2. Ο επιλεχθείς οικονομικός φορέας 
υποχρεούται να µεριµνά και να προµηθεύει 
καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης τα εξής 
απαραίτητα υλικά: χαρτί υγείας, σαπούνι 
πλύσης χεριών, υγρό απορρυπαντικό 
πιάτων, σακούλες απορριμµάτων (µικρές και 
µεγάλες) και χάρτινες χειροπετσέτες. 

Δ. Κινηματογραφικές 
Αίθουσες-Κοινόχρηστοι 
χώροι 
Σύμφωνα με το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ 
και των αρμόδιων φορέων προς αποφυγή 
εξάπλωσης  του κορωνοϊού SARS- CoV -2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Καθαρισμός των κοινόχρηστων 
χώρων με διάλυμα χλωρίνης 10:1, δηλαδή 9 
μέρη νερό και 1 μέρος χλωρίνης. Αυτό ισχύει 
και για τους χώρους υγιεινής. Για επιφάνειες 
που είναι πιθανό να καταστραφούν από τη 
χρήση υποχλωριώδους νατρίου, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί αιθανόλη συγκέντρωσης 
70%. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δίνεται 
σε επιφάνειες που αγγίζονται συχνά όπως 
πόμολα, διακόπτες, κουπαστές κ.ο.κ. 
 
2.  Άδειασμα κάδων αχρήστων και 
κάδων απόρριψης μέσων ατομικής 
προστασίας. 
 
3. Απολύμανση των Κινηματογραφιών 
Αιθουσών-χώρων υγιεινής  μεταξύ των 
προβολών  σύμφωνα με το πρωτόκολλο του 
ΕΟΔΥ και των αρμόδιων φορέων για την 
αποφυγή εξάπλωσης της πανδημίας του ιού 
SARS-CoV-2. 
 
 
 
 

 
 
 
ΙΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 
 
1. Ο επιλεχθείς οικονομικός φορέας υποχρεούται να διαθέτει κατάλληλα 
εκπαιδευμένο και αδειοδοτημένο προσωπικό, τεχνογνωσία και αναγκαία υλικοτεχνική 
υποδομή, και αναλαμβάνει με δικό του προσωπικό και μέσα, την παροχή υπηρεσιών 
φύλαξης στον χώρο των εγκαταστάσεων όπου θα πραγματοποιηθούν οι 
κινηματογραφικές προβολές του 24ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης και 
ελέγχου του κοινού, που επιθυμεί να εισέλθει στις εγκαταστάσεις για να μεταβεί στις 
κινηματογραφικές αίθουσες  και τα κυλικεία αυτών, περί ύπαρξης ή μη του αντίστοιχου 
κατά περίπτωση πιστοποιητικού/βεβαίωσης που τυχόν απαιτηθεί προς επίδειξη, 



δεδομένου ότι οι χώροι αυτοί  λειτουργούν, με βάση την ισχύουσα Κοινή Υπουργική 
Απόφαση (ΦΕΚ 607/B ́/12-2-2022), ως αμιγείς. Για τον σκοπό αυτό, το ΦΕΣΤΙΒΑΛ θα 
χορηγήσει στον επιλεχθέντα οικονομικό φορέα την απαιτούμενη από τον νόμο 
εξουσιοδότηση. 

2. Οι υπηρεσίες φύλαξης  παρέχονται  καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος 
εργασίας που θα παρασχεθεί στον επιλεχθέντα οικονομικό φορέα, και είναι όλες οι μέρες, 
καθημερινά από ∆ευτέρα έως και Κυριακή και κατά τις απογευματινές ώρες, που θα 
καθοριστούν με ακρίβεια στη Σύµβαση,  που θα υπογραφεί με τον επιλεχθέντα 
οικονομικό φορέα του έργου. 
3. Το προσωπικό, τα μηχανήματα, εξαρτήματα, καθώς και ο εξοπλισμός που θα 
χρησιμοποιηθεί για τη φύλαξη των χώρων θα βαρύνουν αποκλειστικά τον επιλεχθέντα 
οικονομικό φορέα. 

 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

1. Δικαίωμα υποβολής προσφορών έχουν:   
Προσφέροντες, και σε περίπτωση ενώσεων τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα: 
 
α) σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
 
γ) σε τρίτα κράτη που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΣΔΣ), η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν.2513/1997 (Α΄ 139), 
 
δ) σε τρίτα κράτη που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και 
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων 
(βλ. σχετικά άρθρο 25 Ν.4412/2016). 
 
2. Στην περίπτωση των ενώσεων προσώπων, οι επιλεχθέντες οικονομικοί φορείς δεν 

απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν 
προσφορά. Το ΦΕΣΤΙΒΑΛ δύναται να ζητήσει από την υποψήφια ένωση, πριν την 
υπογραφή της σύμβασης, να περιβληθεί με τη μορφή της κοινοπραξίας του ισχύοντος 
θεσμικού πλαισίου, συσταθείσας διά συμβολαιογραφικού εγγράφου, είτε με τη μορφή 
εταιρείας του εμπορικού δικαίου, συσταθείσας σύμφωνα με τις διατάξεις του εμπορικού 
νόμου.                  
 

3. Με την υποβολή της προσφοράς τα μέλη της ένωσης ευθύνονται έκαστος, έναντι του 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση της σύμβασης. Σε 
περίπτωση κατακύρωσης της σύμβασης σε ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι 
πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για 
οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να 
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης των 
προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής 
προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο 
εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της 
ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της 
ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η 



αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του ΦΕΣΤΙΒΑΛ, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. 
 

4. Κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση) μπορεί 
να καταθέσει προσφορά και για τα δύο (2) αντικείμενα υπηρεσιών της Πρόσκλησης ή 
μόνο για ένα (1) από τα δύο (2). 

 
ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

 

Αποκλείεται ο οικονομικός φορέας εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του  ένας ή 
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 
 
Ι)  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν για ένα 
από τα ακόλουθα εγκλήματα: 
α. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β. ενεργητική δωροδοκία, γ. απάτη εις βάρος 
των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, δ. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα 
συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, ε. νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, στ. παιδική εργασία 
και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων), όπως τα άνω εγκλήματα επί μέρους 
αναλύονται στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016. 
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 
εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού 
ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό. Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών 
(I.K.E.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως στους διαχειριστές. 
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου 
εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας. 
Στις περιπτώσεις συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά 
κυρίως τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις 
νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους 
νόμιμους εκπροσώπους τους. 
ΙΙ)  Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται , επίσης όταν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του 
όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει 
διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, 
σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία  
ή/και όταν το ΦΕΣΤΙΒΑΛ μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός 
φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
Οι υποχρεώσεις του προσκληθέντος οικονομικού φορέα που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 
ΙΙΙ) Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του 
είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 
ΙV) Το ΦΕΣΤΙΒΑΛ  μπορεί  να αποκλείσει  τον οικονομικό φορέα σε οποιαδήποτε από 
τις ακόλουθες καταστάσεις: 
α) εάν αποδείξει με κατάλληλα μέσα αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων που 



προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 ν. 4412/2016 , 
 β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από 
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται 
σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, 
γ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη 
πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης 
δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης 
σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 
δ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά 
την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των 
λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής ή έχει αποκρύψει τις 
πληροφορίες αυτές, 
 ε) εάν ο οικονομικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων του ΦΕΣΤΙΒΑΛ, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν την απόρριψη, την επιλογή ή την 
ανάθεση, 
στ) εάν το ΦΕΣΤΙΒΑΛ διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο 
συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας σύναψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς 
φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού 
ζ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του 
ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο 
παρεμβατικά, μέσα, 
η) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή 
των οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, 
σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 48 ν.4412/2016, περί προηγούμενης εμπλοκής 
υποψηφίων ή προσφερόντων, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο 
παρεμβατικά, μέσα, 
θ) εάν αποδείξει, «με κατάλληλα μέσα», ότι ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει 
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του. 
V) Κατά παρέκκλιση από τα οριζόμενα στην περίπτωση β` της παρ. IV) ανωτέρω, το 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ μπορεί να μην απορρίψει την προσφορά του οικονομικού φορέα, ο οποίος 
βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην παραπάνω περίπτωση, 
υπό την προϋπόθεση ότι το ΦΕΣΤΙΒΑΛ έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε 
θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα 
μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 
VI) Αποκλείεται, επίσης, ο οικονομικός φορέας εάν: 

α.) έχει επιβληθεί σε βάρος του, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από τη λήξη 
της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς, τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα 
αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της 
εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 
2063/Δ1632/2011 (Β` 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 
σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά, από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους ή 
δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 



Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την 
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.  

β.) έχει κηρυχθεί έκπτωτος κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 7 του ν. 3863/2010 όπως 
ισχύει, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής της προσφοράς ή  

γ.) έχει επιβληθεί σε αυτόν η κύρωση της προσωρινής διακοπής της λειτουργίας 
συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων ή του συνόλου της 
επιχείρησης ή εκμετάλλευσης κατ’ εφαρμογή της παρ. 1Β του άρθρου 24 του ν. 3996/2011 
(Α΄ 170) μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής της προσφοράς. 

Οι πράξεις επιβολής προστίμου που επιβάλλονται σε βάρος εταιρειών παροχής υπηρεσιών 
καθαρισμού ή/και φύλαξης καταχωρούνται στο αντίστοιχο «Μητρώο Παραβατών Εταιρειών 
Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισμού ή/και Φύλαξης» 

δ.) σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της 
παρούσας σύμβασης, αποδειχθεί ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε 
πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις. 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Ο  ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί  να υποβάλει,  είτε δύο έγγραφες 
προσφορές και για τα δύο έργα : A. Καθαρισμού και B. Φύλαξης των χώρων, όπου 
διεξάγεται το 24ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, είτε μία  έγγραφη  
προσφορά, που αφορά μόνο σε ένα από τα έργα: Kαθαρισμού ή Φύλαξης των 
χώρων. Σε κάθε περίπτωση, η /οι προσφορά/ές πρέπει να υποβληθεί/υποβληθούν μέχρι 
την Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 14:00 στο πρωτόκολλο του ΦΕΣΤΙΒΑΛ, κτίριο 
Ολύμπιον, γραμματεία, 6ος όροφος ή στα γραφεία που διατηρεί το ΦΕΣΤΙΒΑΛ στην Αθήνα, 
οδός Διον. Αρεοπαγίτου αρ. 7 ΤΚ 11742. Αιτήσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα 
αποκλείονται της επιλογής. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το 
εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος 
αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των 
υποψηφίων. Τον κίνδυνο από τη µη έγκαιρη περιέλευση πρότασης φέρει ο ενδιαφερόμενος 
οικονομικός φορέας. Η αίτηση πρέπει να φέρει απαραίτητα (α) ημερομηνία, (β) υπογραφή 
του προσκληθέντος οικονομικού φορέα ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου, του νομίμου 
εκπροσώπου αυτού και (γ) το ονοματεπώνυμο αυτού δακτυλογραφημένο ή άλλως ευκρινώς 
τυπωμένο. Τόσο η αίτηση συμμετοχής όσο και η προσφορά θα πρέπει να υπογράφονται και 
να μονογράφονται ανά φύλλο από τον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, ή, σε περίπτωση 
νομικών προσώπων, από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. Μετά την κατάθεση της 
προσφοράς, δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων, εκτός των 
διευκρινίσεων που τυχόν ζητηθούν από το ΦΕΣΤΙΒΑΛ.  
Η συμμετοχή στην Πρόσκληση Ενδιαφέροντος γίνεται με ευθύνη του προσφέροντα . Όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι που θα καταθέσουν προτάσεις δηλώνουν ταυτόχρονα ότι αποδέχονται 
όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση, και 
όποιος τελικά επιλεγεί, θα προσχωρήσει ανεπιφύλακτα στο συμφωνητικό που θα συντάξει 
το ΦΕΣΤΙΒΑΛ, σύμφωνα µε τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης. 
 
Μέσα στον φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται  όλα τα απαιτούμενα κατά το 
στάδιο υποβολής της προσφοράς στοιχεία επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς του 



οικονομικού φορέα.  

• Σε χωριστό σφραγισμένο υποφάκελο με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τα 
στοιχεία, όπως αυτά περιγράφονται κατωτέρω. 

• Σε χωριστό σφραγισμένο υποφάκελο με τίτλο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται κατωτέρω. 

• Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή αποκλεισμού σε 
χωριστό σφραγισμένο υποφάκελο με τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Η 
οικονομική προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα, 
όπως αυτό επισυνάπτεται στο τέλος της παρούσας Πρόσκλησης. 

 
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος οικονομικός φορέας υποβάλει έγγραφες προσφορές 
και για τα δύο έργα θα πρέπει να ακολουθήσει την παραπάνω απαιτούμενη   
διαδικασία  ξεχωριστά για κάθε έργο.  
 
 

ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

1. Ο οικονομικός φορέας υποβάλλει με την προσφορά του τον υποφάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος περιέχει όλες τις τεχνικές προδιαγραφές που απαιτούνται 
από την παρούσα Πρόσκληση, για την οποία υποβάλλει προσφορά. 

• Οι τεχνικές προδιαγραφές αποτελούν στο σύνολό τους απαράβατους όρους και η 
οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτές συνεπάγεται απόρριψη της 
προσφοράς. 

• Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 
ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
1. Στον υποφάκελο αυτό ο οικονομικός φορέας εσωκλείει την οικονομική του 
προσφορά. Το προσφερόμενο ποσό αναγράφεται υποχρεωτικά αριθμητικώς και 
ολογράφως. Κάθε σελίδα της οικονομικής προσφοράς υπογράφεται από τον 
προσκληθέντα οικονομικό φορέα, όπως ανωτέρω αναφέρεται. 
2. Οικονομική προσφορά που υπερβαίνει το ποσό του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού, ήτοι το ποσό των 15.800,00€ πλέον ΦΠΑ 24% για τις 
υπηρεσίες καθαριότητας και των 12.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% για τις υπηρεσίες 
φύλαξης, απορρίπτεται.  
3. Το προσφερόμενο ποσό που θα λάβει ο προσκληθείς οικονομικός φορέας ως 
αμοιβή  υπό τις προϋποθέσεις της παρούσης,  είναι δεσμευτικό και σταθερό καθ’ όλη 
τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζεται δοθέντος ότι ο οικονομικός 
φορέας θεωρεί τον κίνδυνο απρόοπτου μεταβολής των οικονομικών συνθηκών ως 
ενδεχόμενο και τον αποδέχεται. 
4.  Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) υποχρεούνται, με 

ποινή αποκλεισμού, να εξειδικεύουν, σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 και με το άρθρο 68 
του Ν.3863/2010, σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς τους: 
α) Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο ή σε κάθε ένα από τα 
έργα καθαρισμού και φύλαξης. 
β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας τους 
γ) Τη συλλογική σύμβαση εργασίας, στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι. 
δ) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές 
αυτών των εργαζομένων. 



ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά. 
στ) Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο, όταν πρόκειται για καθαρισμό χώρων. 
 
Στην προσφορά τους πρέπει να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους 
παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλώσιμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των 
νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων. Επιπροσθέτως, υποχρεούνται να 
επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία 
τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι. 
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, o 
προσκληθείς οικονομικός φορέας, θα πρέπει να συμπεριλάβει στον φάκελο 
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» τα κάτωθι: 
 

• Απόσπασμα ποινικού μητρώου εκδοθέν τουλάχιστον στο διάστημα του τελευταίου 
τριμήνου, ή εναλλακτικά Υπεύθυνη Δήλωση (εκδοθείσα από αρμόδια αρχή ή μέσω της 
ιστοσελίδας www.gov.gr) του οικονομικού φορέα ή σε περίπτωση Νομικού 
Προσώπου, του νομίμου εκπροσώπου του, για τη μη συνδρομή των λόγων 
αποκλεισμού από Δημόσιες Συμβάσεις, που σχετίζεται με ποινικές καταδίκες (α. 
συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β. ενεργητική δωροδοκία, γ. απάτη εις βάρος 
των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, δ. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα 
συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, ε. νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, στ. παιδική εργασία 
και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων), όπως ορίζονται στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν. 
4412/2016. 

• Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα σε 
ισχύ (εκδίδεται από την ΑΑΔΕ), το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες 
πριν από την υποβολή του. 

• Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας του ενδιαφερόμενο οικονομικού φορέα σε 
ισχύ (εκδίδεται από τον e-ΕΦΚΑ), το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) 
μήνες πριν από την υποβολή του. 

• Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στο άρ. 73 
παρ. 2 και 4 του ν. 4412/2016 λόγοι αποκλεισμού.  

• Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το 
οποίο προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό 
αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης και ότι δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία. Το ανωτέρω πιστοποιητικό 
θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

• Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα, ή σε περίπτωση νομικού 
προσώπου, του νομίμου εκπροσώπου αυτού, ενώπιον αρμόδιας αρχής ή μέσω της 
ιστοσελίδας www.gov.gr, περί μη επιβολής σε βάρος τους πράξης επιβολής 
προστίμου για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 
σοβαρότητας. 

• Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 
οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη 



νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ 
ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο 
πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.  
Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα 
ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική 
μορφή του οικονομικού φορέα) συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση (ενώπιον 
αρμόδιας αρχής ή μέσω της ιστοσελίδας www.gov.gr) του νόμιμου εκπροσώπου ότι 
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. Για την απόδειξη της νόμιμης 
σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει από 
πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή 
αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές 
περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και 
μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., 
ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη 
δήλωση (ενώπιον αρμόδιας αρχής ή μέσω της ιστοσελίδας www.gov.gr) του νόμιμου 
εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. Οι αλλοδαποί 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη 
δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως 
προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

• Πιστοποιητικό σε ισχύ του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η 
εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους. 

• Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος οικονομικός 
φορέας έχει τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα και τις σχετικές άδειες (όπου 
απαιτούνται) για την ανάληψη των υπηρεσιών της παρούσας Πρόσκλησης 
Ενδιαφέροντος. 

• Οι Συνεταιρισμοί, καταθέτουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, επιπλέον δε: (α) 
Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής, ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα και (β) 
Βεβαίωση εκπροσώπησης. 

• Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά 
είναι ακριβή και ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς.  

• Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά υπογράφονται από τον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα, σε περίπτωση συμμετοχής φυσικού προσώπου, από τους διαχειριστές στις 
περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και από το Διευθύνοντα Σύμβουλο, στις 
περιπτώσεις Α.Ε. Σε περίπτωση ένωσης, όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά 
παρέχονται και καλύπτουν, επί ποινή αποκλεισμού, αυτοτελώς για καθένα από τους 
συμμετέχοντες στην ένωση. 
 
Επιπροσθέτως, θα πρέπει ο προσκληθείς οικονομικός φορέας να συμπεριλάβει στον 
υποφάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» και τα κάτωθι νομιμοποιητικά έγγραφα: 
 

• Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού 

• Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική 
πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται 
στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής 
δραστηριότητάς του. Το ανωτέρω έγγραφο θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) 
μήνες πριν από την υποβολή του. 

 

 



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 
 

1. Η αξιολόγηση της προσφοράς των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων θα γίνει 
από την Γενική Διευθύντρια του ΦΕΣΤΙΒΑΛ κατά την ανέλεγκτο κρίση της. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μετά από ραντεβού μπορούν να περιηγηθούν στους χώρους 
πριν καταθέσουν την προσφορά τους, μέχρι και την  23η/02/2021 και ώρα 12:00. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια και το είδος των 
προσφερόμενων υπηρεσιών και για ραντεβού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
επικοινωνήσουν με τον κ. Δάνη Κόκκινο, κτίριο Ολύμπιον, 6ος όροφος, τηλέφωνo 
επικοινωνίας: 2310378451, ώρες επικοινωνίας: 9:00 έως 16:00 

3. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, το ΦΕΣΤΙΒΑΛ, τηρώντας τις 
αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητεί από τους ενδιαφερόμενους 
οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να 
υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, ή όταν λείπουν 
συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή 
να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι 
μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από 
την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης, σύμφωνα με 
όσα ορίζονται στο άρ. 102 του ν. 4412/2016. 

 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 
1. Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 

σύμβασης απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο 
της σύμβασης. 

2. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά 
μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς 
απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να 
μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους. Το ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του 
εν λόγω οργανισμού ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον 
συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος. Στην 
περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες 
χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή 
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα  επαγγελματικά ή εμπορικά 
μητρώα. 

 
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΑΘΕ ΕΡΓΟΥ 

 

•  Ο Επιλεχθείς οικονομικός φορέας υποχρεούται να τηρεί και να συμμορφώνεται με τις 
διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και 
ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου και έχει 
αποκλειστικά την ευθύνη για τη νομότυπη πρόσληψη, αμοιβή και  ασφάλιση των 
εργαζομένων του στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα (ΕΦΚΑ), σύμφωνα με  τους όρους 
αµοιβής των εργαζοµένων σε ανάλογες τις επιχειρήσεις. 

•  Ο Επιλεχθείς οικονομικός φορέας έχει εις ολόκληρο κάθε ευθύνη έναντι κάθε αρχής και 
παντός  τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου για την νομότυπη εκτέλεση κάθε έργου, 



την επιτήρηση του προσωπικού του που απασχολεί στο/στα έργα και την πληρωμή 
τυχόν προστίμων για παραβιάσεις του νόμου. 

• Ο Επιλεχθείς οικονομικός φορέας υποχρεούται να παράσχει το σύνολο των υλικών και 
των υπηρεσιών που ανέλαβε, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που δηλώνει με την 
τεχνική προσφορά του και τους χρόνους που ορίζονται αναλυτικά στην Πρόσκληση 
Ενδιαφέροντος και τη σύμβαση ανάθεσης. 

•  Ο Επιλεχθείς οικονομικός φορέας δεσμεύεται ότι: 
α) Γνωρίζει τις ιδιαίτερες συνθήκες των χώρων της Προβλήτας στο Λιμάνι Θεσσαλονίκης και 
της Αποθήκης Γ΄ και υποχρεούται να σέβεται τους όρους που επιβάλλονται από την Ο.Λ.Θ. 
Α.Ε. και το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης. 
β) Δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή/και καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της 
διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης. 
γ) Λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει το απόρρητο των πληροφοριών που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. Εγγυάται, επίσης, ότι θα τηρηθεί το παραπάνω 
απόρρητο από τους υπαλλήλους και συνεργάτες του. 
δ) θα τηρήσει απαρέγκλιτα όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της 
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με 
το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’ ν. 4412/2016. 
 

• Ο Επιλεχθείς οικονομικός φορέας ευθύνεται για τα πραγματικά και νομικά ελαττώματα 
του τεχνικού του εξοπλισμού ή μέρους αυτού και υποχρεούται σε άμεση αλλαγή τυχόν 
ελαττωματικού εξοπλισμού του. 

• Ο Επιλεχθείς οικονομικός φορέας είναι υποχρεωµένος να διαθέτει ένα έµπειρο άτομο – 
επόπτη σε κάθε ένα από τα έργα, ο οποίος θα φροντίζει για την άριστη εκτέλεση του/των 
έργων  που ανέλαβε, την επιτήρηση του προσωπικού του και θα αποτελεί το συνδετικό 
κρίκο µεταξύ ΦΕΣΤΙΒΑΛ και επιλεχθέντος οικονομικού φορέα. 

• Ο Επιλεχθείς οικονομικό φορέας έχει εις ολόκληρο την ευθύνη πληρωµής 
αποζηµιώσεων, σε περίπτωση ατυχήματος, δυστυχήματος του προσωπικού που 
διαθέτει για την εκτέλεση των υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης, ανάλογα με το έργο 
που ανέλαβε, καθώς και κάθε  ευθύνη (αστική ή ποινική) έναντι παντός τρίτου, που θα 
προκύψει άμεσα ή έμμεσα από την εκτέλεση των υπηρεσιών του ίδιου ή/ και του 
προσωπικού του. 

•  Ο Επιλεχθείς οικονομικός φορέας υποχρεούται να εφαρμόζει τις οδηγίες των εγκυκλίων 
του Γενικού Γραμματέα Σύγχρονου Πολιτισμού και τις συστάσεις της επιτροπής 
εμπειρογνωμόνων COVID-19 του Υπουργείου Υγείας  για τον καθαρισμό και τη φύλαξη 
των χώρων. 

•  Ο Επιλεχθείς οικονομικό φορέας υποχρεούται να ακολουθήσει τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και 
των αρμόδιων φορέων περί περιβαλλοντικού καθαρισμού και απολύμανσης χώρων που 
πιθανώς εκτεθούν στον κορωνοϊό SARS-CoV-2. 

 
 

ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΦΟΡΕΑ 

  
1. Το ΦΕΣΤΙΒΑΛ δικαιούται να καταγγείλει εγγράφως τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις 

ακόλουθες περιπτώσεις: α) O Επιλεχθείς οικονομικός φορέας δεν εκτελεί τις υπηρεσίες 
του με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση, παρά τις προς τούτο επανειλημμένες 



οχλήσεις του ΦΕΣΤΙΒΑΛ β) O Επιλεχθείς οικονομικός φορέας εκχωρεί τη Σύμβαση 
χωρίς την άδεια του ΦΕΣΤΙΒΑΛ γ) Ο Επιλεχθείς οικονομικός φορέας πτωχεύσει, τεθεί 
υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή 
γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό 
μέρος των περιουσιακών του στοιχείων. δ) Εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του 
επιλεχθέντος οικονομικού φορέα για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός 
του ε) Σε περίπτωση παράβασης από τον επιλεχθέντα οικονομικό φορέα οιουδήποτε 
από τους όρους της Πρόσκλησης  και της σχετικής Σύμβασης, ή πλημμελούς εκτέλεσης 
των υποχρεώσεών του. 

2. Σε περιπτώσεις καθυστερήσεων ως προς τις συμφωνημένες ημερομηνίες παροχής των 
υπηρεσιών του και για λόγους που οφείλονται στον επιλεχθέντα οικονομικό φορέα, 
καθώς και σε περιπτώσεις που οι υπηρεσίες δεν προσφερθούν σύμφωνα με τους όρους 
της Σύμβασης που θα υπογραφεί, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 218 του Ν 
4412/2016. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή 
του αναδόχου. Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας οι ως άνω ποινικές ρήτρες και 
τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη της Ένωσης ή Κοινοπραξίας. Κατά τα 
λοιπά, στον επιλεχθέντα οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την 
κατακύρωση, την ανάθεση ή τη Σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση του ΦΕΣΤΙΒΑΛ, 
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 
ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που 
προβλέπονται στον Ν. 4412/2016. 

3. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον επιλεχθέντα 
οικονομικό φορέα της εκ μέρους του ΦΕΣΤΙΒΑΛ καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, το 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ δύναται, κατ’ ενάσκηση διακριτικής του ευχέρειας, για όσες από τις 
περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’ αυτό) προθεσμία 
θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται 
αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας. Για τα θέματα κήρυξης του 
Αναδόχου έκπτωτου, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις που προβλέπονται από το 
άρθρο 203 του Ν. 4412/2016. 

 
  

ΛΟΙΠΟΙ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ- ΤΙΜΗΜΑ– ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 
1. Η υποβολή της προσφοράς συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον 

επιλεχθέντα οικονομικό φορέα εκάστου έργου όλων των όρων της παρούσας 
Πρόσκλησης. 

2. Το τίμημα διαμορφώνεται με βάση τον προϋπολογισμό του έργου που αναλαμβάνει και 
την υποβληθείσα προσφορά του επιλεχθέντος οικονομικού φορέα και καταβάλλεται για 
το σύνολο των υποχρεώσεων του επιλεχθέντος οικονομικού φορέα (περιλαμβανομένων 
κρατήσεων κλπ.). Δεν προβλέπεται τιμαριθμική ή άλλη αναπροσαρμογή του συμβατικού 
τιμήματος. Η καταβολή του τιμήματος θα γίνει μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική 
παραλαβή των υπηρεσιών της σύμβασης. 

3. Το ΦΕΣΤΙΒΑΛ δεν υπέχει οποιασδήποτε ευθύνης έναντι παντός τρίτου φυσικού ή 
νομικού προσώπου για πράξεις ή/και παραλείψεις του/των Αναδόχου/ων, των εργαζομένων 
και των συνεργατών του(ς). Το ΦΕΣΤΙΒΑΛ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια 
ήθελε υποστεί ο εξοπλισμός του Αναδόχου κατά την εκτέλεση της σύμβασης ανάθεσης. 
4. Σε περίπτωση που ανακύψουν εξαιρετικά και απρόβλεπτα γεγονότα που καθιστούν 
αδύνατη την πραγματοποίηση του 24ου  Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης σε φυσικούς 
χώρους (ενδεικτικά: ανωτέρα βία, απρόβλεπτη μεταβολή των συνθηκών κ.λπ., 
συμπεριλαμβανομένων και τυχόν μέτρων που θα επιβληθούν από την Κυβέρνηση ή θα 



αποφασισθούν από το ΦΕΣΤΙΒΑΛ, που ως στόχο έχουν τον περιορισμό εξάπλωσης του ιού 
SARS- CoV- 2 και την εν γένει προστασία του κοινωνικού συνόλου), η παρούσα ακυρώνεται 
αυτομάτως και αζημίως και δεν γεννάται στο ΦΕΣΤΙΒΑΛ καμία υποχρέωση αποζημίωσης 
των Νομικών ή Φυσικών προσώπων που έχουν προβεί σε υποβολή αιτήσεως συμμετοχής 
για την παρούσα Πρόσκληση Ενδιαφέροντος. 
5. Για όσα θέµατα δεν προβλέπονται µε την παρούσα Πρόσκληση Ενδιαφέροντος και τη 
σύμβαση ανάθεσης, που θα υπογραφεί, ισχύουν οι διατάξεις του Α.Κ. και του άρθρου 118 
του Ν. 4412/2016. 
6. Παράβαση οποιουδήποτε όρου της σύμβασης εκ μέρους του επιλεχθέντος 
υποψηφίου ή σε περίπτωση έργου συνεργασίας ενός από τους συνεργάτες, συνεπάγεται τη 
μονομερή από το ΦΕΣΤΙΒΑΛ λύση της σύμβασης αζημίως. 
7. Οι συμβαλλόμενοι θα επιλύσουν συμβιβαστικά κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει 
σχετικά µε την ερμηνεία της παρούσας, άλλως αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια 
Θεσσαλονίκης.       
8.  Το προσωπικό του επιλεχθέντος οικονομικού φορέα καμία σχέση εργασίας δεν αποκτά 

με το ΦΕΣΤΙΒΑΛ. 
9. Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται καμία αποζηµίωση για δαπάνες σχετικές µε την 

υποβολή/αίτησης προσφοράς για τη συμμετοχή τους στην παρούσα Πρόσκληση. 
 
Ο φάκελος οικονομικής προσφοράς θα περιλαμβάνει συμπληρωμένο και 
υπογεγραμμένο το συνημμένο υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς α. για τις 
υπηρεσίες καθαρισμού και β. για τις υπηρεσίες φύλαξης. 
 

 
Η Γενική  Διευθύντρια 

Ελίζ Ζαλαντό 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Υπόδειγμα Οικονομικών Προσφορών 
Για τις υπηρεσίες καθαρισμού και φύλαξης 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                      Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η    Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 

                     προς το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (υπηρεσίες καθαρισμού) 

                  

Α)Επωνυμία:……………………………………………………………………με. 

ΑΦΜ:………………………ΔΟΥ:………………., 

με έδρα…………… Δ/ση:……………. Τ.Κ……… τηλέφωνο…………… e-mail:…………………. 

                                 Αφού έλαβα υπόψη 

την από......... πρόσκληση και τους όρους που περιέχονται σε αυτήν, 

Υποβάλλω την προσφορά αυτή  για το έργο ……………………….και δηλώνω ότι αποδέχομαι όλα τα 

ανωτέρω ανεπιφύλακτα και αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου με το κατωτέρω προσφερόμενο 

οικονομικό αντάλλαγμα στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%: 

Αριθμητικώς: ……………..€ 

Ολογράφως: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………. 

Ημερομηνία: 

Σφραγίδα και υπογραφή προσφέροντος 

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (υπηρεσίες καθαριότητας) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                      Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η    Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 

                     προς το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (υπηρεσίες φύλαξης) 

                  

Α)Επωνυμία:……………………………………………………………………με. 

ΑΦΜ:………………………ΔΟΥ:………………., 

με έδρα…………… Δ/ση:……………. Τ.Κ……… τηλέφωνο…………… e-mail:…………………. 

                                 Αφού έλαβα υπόψη 

την από......... πρόσκληση και τους όρους που περιέχονται σε αυτήν, 

Υποβάλλω την προσφορά αυτή για το έργο …………………….. και δηλώνω ότι αποδέχομαι όλα τα 

ανωτέρω ανεπιφύλακτα και αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου με το κατωτέρω προσφερόμενο 

οικονομικό αντάλλαγμα στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%: 

Αριθμητικώς: ……………..€ 

Ολογράφως: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………. 

Ημερομηνία: 

Σφραγίδα και υπογραφή προσφέροντος 

 

 

 

 


